Kompletni WC Geberit AquaClean Tuma Classic, stenska WC-školjka

Slika primera

• Za negovalno čiščenje z vodo v analnem področju
• Za komfortno uporabo WC-ja

• Pretočni grelnik z možnostjo deaktiviranja z aplikacijo Geberit Home
App
• Pršna ročica z možnostjo petstopenjskega pozicioniranja z aplikacijo
Geberit Home App

Lastnosti

Tehnični podatki

Predvidene vrste uporabe

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Priprava tople vode prek pretočnega grelnika
Prha za analni predel s tehnologijo prhanja WhirlSpray
Izvlečna pršna ročica s šobo za analno področje
Jakost tuš prhe nastavljiva v petih različnih stopnjah
Oscilacijska prha (avtomatsko premikanje pršne ročice naprej in nazaj)
Samodejno predčiščenje in naknadno čiščenje tuš šobe s čisto vodo
Program za dekalcifikacijo
WC keramika brez roba
Enostavna pritrditev s stensko pritrditvijo Geberit tipa EFF3 za WC
WC z globinskim splakovanjem s posebno glazuro KeraTect
WC-sedež in WC pokrov s funkcijo počasnega spuščanja
WC-pokrov s funkcijo SoftOpening
Priključek vode, skrit stransko levo za keramiko WC-ja
Omrežni priključek s trožilnim gibljivim oplaščenim kablom, skrit
stransko desno za keramiko WC-ja
• Dovoljenje v skladu z (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
• Združljivo z aplikacijo Geberit Home
• Temperatura pršne vode, nastavljiva z aplikacijo Geberit Home App

Vrsta zaščite

IPX4

Razred zaščite

I

Nazivna napetost

230 V AC

Frekvenca omrežna

50 Hz

Poraba energije

2000 W

Poraba energije v stanju pripravljenosti

≤ 0.5 W

Tlak pretoka

0.5–10 bar

Obratovalna temperatura

5–40 °C

Območje nastavitve temperature vode

34–40 °C

Tovarniška nastavitev temperature vode

37 °C

Izračunani pretok

0.02 l/s

Najnižji pretočni tlak za izračunani pretok

0.5 bar

Trajanje prhanja

50 s

Maksimalna obremenitev sedeža

150 kg

Obseg dobave
• Set za priključitev vode podometne splakovalnike Sigma in Omega 12
cm, vgradna višina 112 cm
• Spojna vtičnica za priključek na omrežje
• Zvočno izolacijski set
• Zaščita pred pršenjem
Št. artikla

Barva / površina

146.093.11.1

alpsko bela

•
•
•
•

Sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna, 125 ml
Priključni set za WC, ø 90 mm
Pritrdilni material
Izravnalni obroč za sedež/keramiko

• Izdelku je priloženo sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna Geberit AquaClean. Potrošni material vsebuje klasificirane nevarne snovi. Navodila
in ukrepi za varno ravnanje z nevarnimi snovmi so navedeni v prilogi ali na www.geberit.com
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